Äänestä

38

www.hannuhoskonen.fi

Kansanedustaja Hannu Hoskonen:

Sydämeni asia on
Pohjois-Karjalan
menestys
”Viime vaalikausi meni
SDP:ltä pahasti miinukselle”
Maakuntien luja puolustaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen sanoo
kauhistuneensa SDP:n puoluejohdon
hallituslinjauksia. SDP tavoittelee vasemmiston ja vihreiden yhteishallitusta eduskuntavaalien jälkeen.
- Vihervasemmiston hallitus olisi
takaisku maakunnille ja koko maalle, suoraan sanottuna kansallinen lamaannus.
- Miten käy työpaikkojen, verotulojen ja kansantalouden, jos metsäteollisuuden kehittämiselle lyödään
jarruja? Demarien linjaus hakkuiden
rajaamisesta 72 miljoonaan mottiin,
olisi biotalouden nousulle ja koko
Pohjois-Karjalan metsätaloudelle tuhoisaa. Teolliset työpaikat ovat tälle
maalle ja Pohjois-Karjalalle elinehto.
- Miten maakunnissa liikutaan, jos
polttomoottoriautot kielletään ja pakotetaan hankkimaan sähköautoja?
Harvalla suomalaisella on varaa sähköautoon, Teslasta puhumattakaan,
Hoskonen ihmettelee. Käytössä olevat
autot uusiutuvat vähitellen, se vanha
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pensa-auto on edelleen hyvä ratkaisu,
kun kokonaisuus katsotaan.
Jäljet pelottavat, Hoskonen sanoo ja
muistuttaa vaalikaudesta 2011-2015,
jolloin maata johtivat Jyrki Kataisen
(kok.) ja Aleksander Stubbin (kok.)
hallitukset. Valtiovarainministerinä
toimivat Jutta Urpilainen (sd.) ja Antti Rinne (sd.) Hallituksessa olivat mukana vihreät, vasemmistoliitto ja KD.
-Jälki oli pelottavaa. Hallitusneuvotteluissa keväällä 2015 paljastui,
että kansantalouden tila oli pelättyäkin synkempi. Luottoluokittajat nostivat Suomen riskiarvioita ja EU:n komissio uhkaili tarkkailuluokalla. Kun
valtionvelka on yli sata miljardia euroa, on korkojen nousulla iso merkitys.
Maailmantalous oli toipunut vuoden 2008 finanssikriisistä ja Eurooppa oli päässyt kasvuun mukaan,
mutta Suomen kaikki talousmittarit
vilkuttivat punaisella. Kansantalous
oli miinuksella, työttömyys paheni,
100 000 työpaikkaa oli kadonnut,
kuntien valtionapuja oli leikattu, valtion omaisuutta oli myyty miljardeilla, kassa oli heikennyt ja velkakello
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tikitti hurjaa tahtia. Investointeja ei
tehty ja epävarmuus näkyi niin kuntien kuin valtion taloudessa.
”Pidimme, minkä lupasimme!”
Nyt neljä vuotta myöhemmin tilanne
on toinen. Talous kasvaa ja valtiontalous on saatu tasapainoon. Velaksi
eläminen on loppunut. Työllisyys paranee kohisten. Keväällä 2015 työllisyysaste oli 67,7 ja nyt 72,6 prosenttia.
Uusia työpaikkoja on syntynyt 140
000. Suomeen uskalletaan investoida.
- Pidimme, minkä lupasimme, Hoskonen siteeraa pääministeri Juha Sipilää (kesk.), jonka johdolla hallitus
on laittanut kansantaloutta kuntoon
urakalla. Sipilän hallitus on nostanut
Suomen talouden raiteilleen.
Kun julkinen talous on saatu kuntoon, on Hoskosen mukaan mahdollisuus kohentaa perusturvan varassa
elävien ja lapsiperheiden asemaa. Ote
kasvusta ei saa hänen mukaansa lipsua. Avainasemassa on työ ja uudet
työpaikat. Vain työn kautta tulee
verotuloja ja jaettavaa. Kasvava kansantalous on elinehto.

Luonnonvarat ovat pohjoiskarjalaisten oma aarreaitta.
Metsät, pellot ja maaperän rikkaudet luovat työtä,
toimeentuloa ja vaurautta kotiseudullemme.
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Metsien kasvun vauhdittamiseksi
tehtävä työ on Hoskosen mukaan
parasta mahdollista työtä
ilmaston ja koko Suomen hyväksi.

Vihervasemmisto on oppositiossa
noudattanut poltetun maan taktiikkaa. Hallituksen politiikkaa on haukuttu joka käänteessä.
- Vielä runsas vuosi sitten Antti
Rinne julisti suureen ääneen eduskunnassa, että Sipilän hallitus on
epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan,
työllisyysaste mukaan lukien. Miten
on käynyt? Hallitus on jopa ylittänyt
työllisyystavoitteensa.
Uusia työpaikkoja on syntynyt
yli 140 000 suomalaiselle
Hoskonen toteaa, että 140 000 isän
ja äidin saama uusi työpaikka tarkoittaa, että noin puolella miljoonalla suomalaisella oli viime jouluna
”oikea joulu”, hieman parempi kuin
neljä vuotta sitten; oli mahdollisuus
ostaa parempaa ruokaa ja lahjojakin.
Tavoite pitää hänen mukaansa olla,
että työttömien jouluja on yhä vä-
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hemmän.
Erityisen iloinen Hoskonen on siitä,
että talouden myönteinen vire näkyy
koko maassa. Kasvu lähti liikkeelle maakunnista ja jatkuu leveällä
rintamalla. Monissa entisissä työttömyyden valtaamissa maakunnissa
tuskaillaan työvoimapulan kanssa.
Lääke tähän on koulutukseen satsaaminen sekä oppilaitosten ja yritysten
yhteistyön tiivistäminen.
Hoskonen näkee myönteisen talouskehityksen tiellä yllättäviä esteitä. Erityisen hämmästynyt hän
on vanhan ”työn puolueen”, SDP:n
linjauksista. SDP:n johto on ilmoittanut tavoittelevansa vaalien jälkeen
vihervasemmiston, vasemmiston ja
vihreiden, yhteishallitusta.
SDP on sovitellut metsäpoliittisia näkemyksiään yhteen vihreiden
kanssa. SDP:n väläyttämät hakkuiden rajoitukset olisivat myrkkyä
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metsäteollisuuden
suunnittelemille
investoinneille, tuotannon laajennuksille ja työpaikoille. Pohjois-Karjalle
metsätaloudelle SDP:n linjaukset ovat
vahingollisia. SDP:n metsälinjaukset
ovat herättäneet hämmennystä myös
teollisuuden ammattiliitoissa.
- Jos vihervasemmisto pääsee toteuttamaan politiikkaansa, se tarkoittaa talouden alamäkeä maakunnille
ja koko maalle, joka yhä elää metsästä ja joka on metsäteollisuuden vetämänä päässyt jälleen kasvun syrjään
kiinni.
”Vihervasemmisto torppaisi
nousun alkuunsa”
Hoskonen perustelee vahvaa sanaa
käyttäen metsätalouden ja metsäteollisuuden merkitystä itsenäisen Suomen talouden selkärankana. Sata
vuotta sitten Suomi löysi paikkansa
teollisuusmaiden joukossa metsäteolli-

Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet
luovat edellytykset koko
maakunnan menestykselle.

suuden myötä. Sotakorvaukset maksettiin metsien tuotoilla. Teollisuuden
nousun avulla Suomesta tuli hyvinvointivaltio.
Metsäteollisuus tarjosi työtä ja toi
valuuttatuloja. Teollisuuden pohja
laajeni. Suomessa alettiin tehdä paperikoneita, sellukattiloita ja metsätyökoneita. Konepajojen ohella metsäteollisuus tarvitsee kemianteollisuutta
ja energiaa. Maanteillä, rautateillä,
satamissa ja merellä liikutetaan metsäteollisuuden tuotteita. Se tarkoittaa
työtä, leipää ja hyvinvointia.
Metsäteollisuus on käynyt läpi
rajun rakennemuutoksen. Sähköisen
viestinnän aikakaudella paperin kysyntä on heikentynyt, mutta kartongin ja pehmopaperin kulutus kasvaa.
Lautaa ja lankkua tarvitaan rakentamiseen. Puurakentaminen tekee uutta
nousua.
Ympäristötietoisuuden
lisäänty-

minen tarkoittaa uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä. Biopolttoaineet ja öljystä tehdyn muovin
korvautuminen puupohjaisella raakaaineella tarjoavat huikaisevia mahdollisuuksia metsäteollisuuden maalle. Vaatteita tehdään jo puukuidusta
valmistetuista tekstiileistä.
- Kaikki myönteiset näköalat ovat
vaarassa, jos vihervasemmisto pääsee
heittämään kapuloita metsäteollisuuden rattaisiin. Sitähän heidän vaatimat hakkuiden rajoitukset käytännössä tarkoittavat. Vihervasemmisto
torppaisi uuden nousun heti alkuunsa. Jos meiltä katoaa metsäteollisuus,
sen mukana katoaa paljon muutakin,
Hoskonen sanoo.
”Ilmasto kiittää hakkuista”
Metsäammattilaisena Hoskonen pitää pitkän luennon hyvästä metsänhoidosta, metsän kasvusta, puuston
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terveydestä, hiilinieluista ja hakkuiden merkityksestä. Hoskosen mukaan
Suomi on metsänhoidon mallimaa,
jonka osaaminen on kysyttyä maailmalla. Hänestä SDP:n ja vihreiden
väläyttämät hakkuurajoitukset ovat
tuhoisia paitsi kansantaloudelle myös
luonnolle.
Hoskosen mukaan hyvällä metsänhoidolla ja oikea-aikaisilla hakkuilla
metsien kasvua voidaan nostaa nykyisestä 110 miljoonasta jopa 150
miljoonaan kiintokuutioon. Metsien
kasvu hänen mukaansa täyttää kevyesti nykyiset ja suunnittelupöydillä
olevien tehdashankkeiden puutarpeet.
- Kasvava metsä lisää hiilivarastoja ja vahvistaa hiilinielua. Kasvava
metsä on terve ja kestää tauteja, päinvastoin kuin mätänevien lahopuiden
hallitsemat ryteiköt, jotka ovat alttiita
sienitaudeille ja hyönteistuhoille. Metsiä on välillä hakattava, jotta uudelle
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Autoilijoiden syyttäminen
ilmastonmuutoksesta on ikävää
syyllistämistä. Se on vastuutonta.

kasvulle syntyy tilaa. Ja ilmasto kiittää.
Hoskosen mukaan metsä huutaa
kirvestä. Ajallaan ja hyvin hoidetut
taimikot ovat paras tae sille, että metsään sitoutuu mahdollisimman paljon
hiiltä. Hänen mukaansa Suomessa on
miljoonilla hehtaareilla hakkuurästejä. Tarvitaan harvennushakkuita.
Myös moni taimikko tarvitsee raivausta kipeästi. Ojitetuille soille parasta
kasvulääkettä on Hoskosen mukaan
tuhkalannoitus. Hake- ja turvevoimaloista luontoon palautettava tuhka on
kiertotaloutta parhaimmillaan.
Metsien kasvun vauhdittamiseksi tehtävä työ on Hoskosen mukaan
parasta mahdollista työtä ilmaston ja
koko Suomen hyväksi.
- Vihervasemmiston tarjoamat
hakkuurajoitukset ja metsien käyttökiellot sen sijaan ovat tuhoisia
luonnolle. Uskomatonta ajattelemat-
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tomuutta. Tehdään karhunpalvelus
myös ilmastonmuutoksen torjunnalle.
Salakavalaa ujutusta
maakuntakaavoihin
Hoskosen mukaan joillekin vihervasemmistolaisille metsien hakkuista on
tullut periaatteellinen vastustuksen
kohde. Joillekin myös ”turveviha on
kuin uskonto”. Hoskosen mukaan puu
ja turve ovat suomalaisille henkivakuutus. Ne ovat myös huoltovarmuuskysymys maalle, joka on riippuvainen merenkulusta ja tuontienergiasta.
- Vihreät on mahtipuolue pääkaupungissa. Helsinkiä pyöritetään kivihiilellä. On irvokasta, että heidän
oma käytännön ilmastopolitiikkansa
on kivihiilen mustaa, mutta haluaisivat kieltää maakunnista puun ja turpeen käytön.
Hoskosen mukaan metsäkiistoissa käytetään avoimen hyökkäyksen
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ohella hienovaraisempia keinoja.
- On menossa hiljainen metsätalouden näivetystauti. Maakuntakaavoihin ujutetaan ympäristöhallinnon
taustatuella salakavalasti eri nimikkeillä satojen tuhansien hehtaarien
suojeluvarauksia, joilla alueita ajetaan
vähitellen hakkuu- ja käyttökieltoon. On Mera-alueita ja Luo-alueita.
Tämä on äärimmäisen vahingollista
maakunnille. Ja myös ilmastopolitiikalle, kun metsänhoitoa rajoitetaan.
Maanomistajien selän takana tapahtunut Natura-hankkeiden valmistelu herätti taannoin syvää epäluottamusta maakunnissa ja vahingoitti
pitkäksi aikaa yhteistyösuhteita viranomaisten suuntaan. Nyt on samaa
virettä ilmassa.
- Muka hyvää tarkoittaen, saa
paljon vahinkoa aikaiseksi, Hoskonen
tuhahtaa.

Terveyspalvelujen saannissa on valtavia eroja eri kuntien välillä. Hyvät
palvelut kuuluvat kaikille asuinpaikasta riippumatta, siksi tätä sotea oikeasti
tehdään. Hyvät terveys-, sosiaali- ja hoivapalvelut omassa kotikunnassa
ovat jokaisen pohjoiskarjalaisen oikeus, eikä niistä voi tinkiä yhtään,

Tervettä järkeä
sähköautohurmokseen
Hoskonen uskoo sähkö- ja kaasuautojen tulevaisuuteen, mutta pitää polttomoottoriautoilla ajavien ihmisten
syyllistämistä ja pelottelua vastuuttomana. Autokanta ei uusiudu hetkessä.
Tekniikka kehittyy koko ajan. Polttomoottoriautot ovat vähäpäästöisempiä ja ympäristöystävällisempiä kuin
kymmenen vuotta sitten. Biopolttoaineiden käytön lisääntyminen parantaa tilannetta.
- SDP:n ja vihreiden vaatima kielto polttomoottoreille on käsittämätön.
Tavallisen ”toyotan” loppuun ajaminen biopolttoaineella on suurempi
ympäristö- ja ilmastoteko kuin sen
vaihtaminen uuteen sähköautoon,
jonka valmistaminen kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa ja jonka vaatima lisäsähkö tuotetaan kivihiilellä.
Hoskonen luottaa autoteollisuuden

ja akkujen valmistajien tuotekehityksen ja kilpailun tuottavan aikanaan
sähköautoja, jotka ovat myös tavallisten ihmisten hankittavissa. Niinhän
kävi myös näiden pensa-autojen kanssa. Hinnat laskivat ja auton hankinta
tuli lähes kaikkien ulottuville. Pitkien
etäisyyksien ja pakkasten Suomessa
siirtyminen sähköautoihin ei tapahdu
hetkessä. Hoskonen pitää arveluttavana sähköautojen suuria veroetuja.
Niistä hyötyvät vain hyvätuloiset.
- Harvalla riittää rahat näiden ensimmäisten sähköautojen hankintaan.
Hinnat laskevat autotehtaiden päästessä tuotannossaan vauhtiin. Nämä
nykyiset autot ovat suurimmalta osin
ympäristöystävällisiä sellaisenaan.
Autoilijoiden syyttäminen ilmastonmuutoksesta on ikävää syyllistämistä.
Se on vastuutonta.
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Sote-hanke pelinappulana
Päättyvän vaalikauden sitkeimmin
edennyt hanke on ollut sote-uudistus.
Uudistusta ovat yrittäneet useat hallitukset yli viidentoista vuoden aikana.
Viivyttely, hajaannus ja valmistelun
sekavuus ovat Hoskosen mukaan
hyödyttäneet suuria, yksityisiä terveysalan jättejä, ”pörriäisiä”, jotka ovat
vallanneet alan markkinoita.
Kapinakenraaliksi on julistautunut
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori
(kok.), jonka kulissien takainen myyräntyö on Hoskosen mukaan näkynyt
myös eduskunnan käytävillä. Jarrutus on pelannut ”pörriäisten” pussiin,
mutta viime metreillä alkoi Hoskosen
mukaan näyttää siltä, että Vapaavuoren perimmäinen tarkoitus oli
kaataa maakuntauudistus.
- Sote on ollut pelinappula heille,
jotka eivät halua antaa valtaa Helsingistä maakunnille. Maakunnissa
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valmius historialliseen uudistukseen
on hyvä. Toisin on Helsingissä ja Uudellamaalla. Siellä uskotaan keskitykseen ja valmistautuminen vallan hajautukseen on alkutekijöissään.
- Surullisinta soten viipymisessä on,
että eniten siitä kärsivät tavalliset ihmiset, jotka tarvitsevat terveys-, sosiaali- ja hoivapalveluja. Hyvätuloiset
käyttävät yksityisiä palveluja. Työssä
käyvillä on työterveyshuolto, joka sekin on pääosin yksityisten yritysten
hallussa. Terveyspalvelujen saannissa
on valtavia eroja eri kuntien välillä. Hyvät palvelut kuuluvat kaikille
asuinpaikasta riippumatta, siksi tätä
sotea oikeasti tehdään. Hyvät terveys-, sosiaali- ja hoivapalvelut omassa kotikunnassa ovat jokaisen pohjoiskarjalaisen oikeus, eikä niistä voi
tinkiä yhtään, lupaa tuimailmeisen
Hoskonen.
Kotiseuturakkaus
käyttämätön voimavara
Vallan siirtäminen maakunnille on
Hoskosen mukaan avainasemassa,
että koko maan voimavarat saadaan
käyttöön. Yksi käyttämätön voimavara on hänen mukaansa kotiseuturakkaus. Kun maakuntiin saadaan lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin
asioihin, se vapauttaa valtavasti
energiaa.
- Ihmisillä on voimakas halu työskennellä kotiseutunsa, kotikuntansa
ja oman maakuntansa hyväksi, jos
siihen annetaan aito mahdollisuus.
Maakuntauudistus tämän mahdollisuuden tarjoaa. Jotka vastustavat
uudistusta, vastustavat hänen mukaansa koko maan tasapuolista kehittämistä.
Alueellisen kehityksen tukeminen
ja vahvistaminen ovat Hoskosen
mukaan seuraavan vaalikauden tärkeimpiä asioita. Valtiovallan on ojennettava kätensä maakunnille. Tie- ja
rataverkosto on saatava kuntoon. Tien
on oltava kunnossa kotiin saakka.
Hoskonen tukee mallia, jonka mukaan liikenneverkkojen rakentamista
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varten perustetaan erillinen yhtiö, johon esimerkiksi työeläkeyhtiöt voivat
lähteä sijoittajina mukaan.
Vesireittejäkään ei pidä unohtaa.
Hoskonen haluaa pitää lämpimänä
ajatusta Saimaan ja Päijänteen yhdistävästä Mäntyharjun kanavasta.
Kanavan kautta avautuisi vesireitti
Kymijokea pitkin Suomenlahdelle ja
sieltä suoraan markkinoille. Alueen
teollisuudelle se merkitsisi Hoskosen
mukaan merkittävää helpotusta kuljetuskustannuksiin. Monta lastaus-,
siirto- ja purkuvaihetta jää pois, kun
tuotteet siirtyvät tehtaalta yhdellä
kuljetuksella asiakkaalle.
- Ruotsissa ja Venäjällä käytetään
paljon sisävesireittejä teollisuuden ja
kaupan kuljetuksiin. Miksi annamme Ruotsille tämänkin kilpailuedun,
oman kruunun lisäksi, Hoskonen kysyy ja huomauttaa uuden reitin avaavan mahdollisuuksia myös matkailulle.
Reilut kauppatavat kunniaan
Hoskosen mukaan Suomessa ei hyödynnetä täysimääräisesti EU:n aluekehityksen tukemiseen tarkoitettuja
rakennerahoja. Hänen mukaansa
EU:n rahoja olisi mahdollista käyttää
maakunnissa nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, mutta ministeriöiden käytävillä Helsingissä ei tälle asialle ole lämmetty. Byrokratian ja
tyhmyyden riemuvoitto tämäkin.
- Nopeat laajakaistayhteydet ovat
välttämättömiä teollisuudelle, kaupalle, pankeille, kouluille, sairaaloille, maatiloille, kaikille. Yhteiskunta
pyörii verkossa. EU:n tuki yhteyksien
parantamiselle on kilpailuneutraali,
koska siitä hyötyvät kaikki. Tämä
saatava kuntoon nopeasti.
Maatalouden tiukkaan tilanteeseen
on Hoskosen mukaan saatu hieman
helpotusta muun muassa byrokratiaa
purkamalla, mutta tuottajien asema
on yhä tukala. Yhtenä syypäänä
Hoskonen pitää keskittynyttä kauppaa, joka halpuutuksillaan puristaa
perustuotantoa yhä ahtaammalle.
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Viljelijät on pantu polvilleen epäreilulla tavalla.
- Olen varma, että kuluttajat hyväksyvät vaikkapa kymmenen
sentin lisän maitolitran hintaan, jos
kauppa sitoutuu ohjaamaan sen suoraan viljelijöille. Reilut kauppatavat
on saatava kunniaan ruokakaupassa. Reilusta kaupasta puhutaan usein
monen ulkomailta tulevan elintarvikkeen kaupassa. Tuon menettelyn
soisi leviävän myös kotimaisen ruoan
kaupassa. Ruokaketju pellolta kaupan
tiskille tarjoaa työtä 300 000 suomalaiselle. Ei kotimaisen ruuan hinnassa
ole ilmaa, vaan työpaikkoja.
- Jos suomalainen perheviljelmään
perustuva maatalous ajetaan alas,
se on kansallinen murhenäytelmä.
Kaupan viljelijän kukkarolla käynti
on saatava loppumaan, tarvittaessa
lainsäädännöllä.
Media pääministerin kimpussa
Hoskosella on murheellinen käsitys
Helsingissä toimivasta valtamediasta
ja sen asenteesta maakuntia ja maakuntien puolustajia kohtaan. Hänestä keskustajohtajat Urho Kekkosesta,
Johannes Virolaisesta, Esko Ahosta,
Anneli Jäätteenmäestä ja Matti Vanhasesta lähtien ovat olleet etelän median hampaissa.
Nyt ryöpytyksen kohteena on pääministeri Juha Sipilä. Kun käydään
kiinni pääministerin henkilöön mitä
kummallisimmin keinoin ja perhekin
vedetään mukaan hyvin ikävällä tavalla, väkisin nousee mieleen, onko
vallan vahtikoirasta tullut vallankäytön välikappale. Opposition käsittämättömät esitykset eduskunnassa
vaikkapa työllisyyden parannuskeinoista ovat jääneet mediassa melkein
huomiotta. Onko vallan vahtikoirasta
tullut vihervasemmistolaisen vallan
sylikoira.
- Sipilästä on mustamaalauksella yritetty tehdä epähenkilö. Hänen
ansionsa hallituksen vetäjänä ja hallituksen työ asioiden kuntoon laittamisessa on kyseenalaistettu.

Hoskosen mukaan pääministeri
Sipilä ja tasavallan presidentti Sauli
Niinistö muodostavat hyvän työparin maan johdossa. Presidentti Niinistö on erinomainen maan isä. Niinistö
on kiittänyt Sipilää aktiivisuudesta
Eurooppa-politiikassa.
Hoskonen antaa tunnustusta myös
hallituskumppaneille, kokoomukselle
ja sinisille. Hallitusyhteistyö on sujunut ”kitkapinnoista” huolimatta hyvin.
- Tulokset ovat hyviä. Mitään ylikäymätöntä ei ole matkan varrella
ilmaantunut.
Hoskonen sanoo hakevansa uutta
kansanedustajan valtakirjaa odottavin mielin. Kansan mielipide antaa
asiaan oikean tuloksen. Vaalitulos
ratkaisee seuraavan hallituspohjan.
- Olen kasvanut ympäristössä, jossa
punamultayhteistyö on ollut valtavirtaa. Kansan syvien rivien hyvinvointi on luotu punamultapohjalla. Siinä
mielessä olen punamultamies, työn ja
yrittämisen mies, Hannu Hoskonen
sanoo.
(K.S.)
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Suuri voitto
Pohjois-Karjalalle:
Vapon Carbonsin
tuotantolaitos Ilomantsiin

Vapo teki loppuvuodesta 2018 merkittävän päätöksen aktiivihiiltä jalostavan
tuotantolaitoksen rakentamisesta Ilomantsiin. Laitoksen rakentaminen alkaa
keväällä ja laitoksen on määrä olla tuotannossa vuoden 2020 loppuun
mennessä. Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on yli sata
henkilötyövuotta ja laitoksen ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys
toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien noin 50 henkilöä.
Vapon Carbonsin Ilomantsiin rakennettavan laitoksen ensimmäisen vaiheen
kapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa. Laitos on suunniteltu niin, että
sitä on mahdollista laajentaa tulevina vuosina. Ilomantsiin rakennettavan
laitoksen lisäksi Vapo on varautunut strategiassaan useiden aktiivihiiltä
valmistavien laitosten rakentamiseen seuraavien 5-10 vuoden aikana.
Ilomantsin valintaa sijaintipaikaksi puolsivat riittävän suuret ja hyvin
aktiivihiilen valmistukseen soveltuvat raaka-ainevarat lähellä tuotantolaitosta,
ratayhteys ja kunnan tuki soveltuvan henkilökunnan saamisesta laitokselle.

Vapo pitää mahdollisena, että aktiivihiililaitoksille haetaan rakennuslupia myös Haapavedelle ja Seinäjoelle.
Tavoitteenamme on käyttää laitoksen
rakentamis- ja tuotantovaiheessa aina
paikallisia toimijoita.
Tehtaan rakentamispäätöstä puolsivat aktiivihiilimarkkinoiden suotuisa
kehitys ja se, että yhtiö on päässyt
kahden viime vuoden aikana tehdyissä koeajoissa laatuun, mikä on
vakuuttanut potentiaaliset asiakkaat.
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Vapo Carbonsin päämarkkina-alue
on ensimmäisessä vaiheessa Eurooppa, jossa tarve ilman, veden sekä teollisten päästöjen puhdistamiseen soveltuville ratkaisuille on voimakkaassa
kasvussa.
Mitä on tekninen hiili?
Tekniset hiilet ovat eri puhtausasteisiin jalostettua hiiltä. Sitä jalostetaan
nykyisillä menetelmillä pääasiassa
öljyteollisuuden sivutuotteista, kivihii-
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lestä ja esimerkiksi kookospähkinän
kuoresta. Teknisiä hiiliä ovat esimerkiksi hiilimusta, aktiivihiili ja hiilikuitu. Hiilimustaa käytetään paino- ja
kopioväreissä ja lisä- ja väriaineena
kumi- ja muoviteollisuudessa. Aktiivihiiltä käytetään vesien ja kaasujen
puhdistamisessa. Hiilikuitu on puolestaan käyttökelpoinen kevyissä, mutta
lujissa rakenteissa autoteollisuudessa,
urheiluvälineissä sekä avaruus- ja ilmailualalla. Teknisten hiilien maail-

manmarkkinan arvo on tällä hetkellä noin 40 miljardia euroa. Kasvu on
oltu viime vuosina noin 10 % vuodessa. Kasvava vesi- ja ilmastopäästöjen
puhdistustarve lisää kysyntää.
Vapo on ollut yhteydessä alan tärkeimpien eurooppalaisten toimijoiden
kanssa, kun olemme kehittäneet tuotettamme ja kartoittaneet jakelukanavia. Tällä hetkellä valtaosa Euroopassa käytettävästä aktiivihiilestä tulee
Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta, mistä
johtuen eurooppalaiselle, korkealaatuisen aktiivihiilen toimittajalle on
markkinoilla selkeä tilaus. Kaupalliset neuvottelut ensimmäisen laitoksen
tuotantokapasiteetin myynnistä ovat
jo pitkällä.
Investointi uudelle toimialalle ja
siirtyminen suoraan kansainvälisesti
kilpailluille markkinoille on euromääräänsä merkittävämpi virstanpylväs.
Nyt Ilomantsiin rakennettava laitos
pystyy tuottamaan vain kolmasosan
siitä määrästä, minkä Euroopan korkealaatuisen aktiivihiilen markkina
kasvaa vuosittain.
Tämä investointi aloittaa uuden
aikakauden Vapon historiassa. Jos
suunnitelmamme toteutuvat kokonaisuudessaan, uskon että pystymme
kymmenessä vuodessa luomaan aktiivihiilestä ja muista vielä julkistamattomista turpeesta jalostettavista
uusista tuotteista nykyisten divisiooniemme kokoluokkaa olevaa liiketoimintaa.

Maakuntaneuvos Markku Lappalainen:

Rajaseudun kasvatti
tuntee Itä-Suomen tarpeet
Hannu Hoskonen lupasi soittaa joka
viikko eduskunnasta, kun tulin Ilomantsiin kunnanjohtajaksi vuonna
2007. Edustajan tehtävänsä lisäksi
vahvasti kunnallisessa päätöksenteossa oleva valtuustonpuheenjohtaja
Hoskonen soitteli melkein joka toinen päivä – tai oikeastaan ilta.
Kunnan asioiden lisäksi noissa
keskusteluissa on pohdittu maakunnan ja Itä-Suomen menestystekijöitä ja valtakunnallisten uudistusten
vaikutusta niiden. Ilomantsissa pohdinnat ja niiden seuraukset ovat
tuottaneet tulosta.
– Olemme pokanneet useita
maakunnallisia yrittäjäpalkintoja
ja valtakunnallinen kyläpalkinto.
Palkintojen toivossa työtä maaseudun ja maaseutuyrittäjyyden
eteen ei kuitenkaan ole tehty. Tuloksien kautta teot mitataan. Kansanedustaja Hannu Hoskonen on edistänyt voimakkaasti tiehankkeita
ja teiden kunnostamista sekä teollisuuden saamista myös maaseutukuntiin. Näistä hyviksi esimerkiksi
kelpaavat Lieksan ja Ilomantsin
teollisuushankkeet. Vapon teknisen
hiilen tehtaan saaminen jo olemas-

sa olevan pellettitehtaan kylkeen
antaa uskoa maan asuttuna pitämiseen.
Metsien miehenä Hannu Hoskonen puhuu ja puolustaa puun käyttöä. Hän näkee sen antavan työtä
ja toimeentuloa nimenomaan maaseutu- ja puuta jalostavien paikkakuntien asukkaille monella tapaa.
Hoskonen on tietävä ja osaava
kumppani. Kolmen vuosikymmen
tuntemisella ja yli kymmen vuoden
likeisen yhteisen perusteella pidän
häntä kansanedustajan tehtävään
edelleen kelpoisena ja pätevänä.
Ahkerampaa ja aktiivisempaa
edustajaa saa varmasti hakea.
Hoskonen tarttuu haasteisiin,
hakee yhteistyökumppanit ja vie
hankkeita maaliin. Joskus se tarkoittaa myös epämiellyttävyysalueella
käyntiä ja itsensä likoon laittamista.
Yhteisesti olemme nähneet, että
julkiset palvelut koulutuksen sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon osalta
pitää olla kunnossa ja elinvoimapolitiikan pitää olla tehokasta. Kunnat
eivät yksin pärjää, maamme tarvitsee kuntasektorin tuntevia kansanedustajia.

Markku
Lappalainen
maakuntaneuvos

Janne Sankelo
sidosryhmäjohtaja, Vapo Oy
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Puunjalostusalan asiantuntija, Asmo Varis:

Suomen metsissä riittää töitä
- Kuluneella vaalikaudella on pitkästä aikaa metsätalouden asioita ainakin yritetty viedä eteenpäin. Esimerkiksi metsien käyttö on lisääntynyt,
sanoo Asmo Varis.
Kuitupuun kysyntä on lisääntynyt
ja harvennusten hakkuurästejä on
saatu purettua.
- Mutta kuitupuun hinta sahatukkiin verrattuna on edelleenkin liian
alhainen. Siksi sahateollisuuden kannattavuus on Suomessa myös hyvinä
aikoina heikompi kuin tärkeimmillä
kilpailijamailla.
Liperiläisellä puutekniikan insinöörillä on kahden vuosikymmenen
kokemus erilaisten sahojen tuotannonjohtotehtävistä Suomessa, Venäjällä,
Virossa ja Latviassa.
Variksen mielestä Suomen metsien
käyttöaste ei ole vieläkään korkealla
tasolla, jos sitä verrataan vaikkapa

Ruotsiin tai Baltian maihin.
- Siellä kasvusta on 90 prosenttia
hakkuitten piirissä. Suomessa hakataan vain noin 70 prosenttia kasvusta
ja hoitamattomia metsiä riittää.
Kantona kaskessa Suomen sahateollisuudelle ovat Ruotsi ja Venäjä,
jotka pystyvät pelaamaan valuuttakursseillaan.
- Kun meillä ei pystytä devalvoimaan, pitäisi osata edes sopia, miten
selvitään huonoista ajoista, Varis esittää.
Metsäalan ammattilaisen mielestä valtion rooli on pitää huolta, että
liikenneyhteydet metsistä tuotantolaitoksille ovat kunnossa. Lisäksi metsäteollisuuden tulevaisuus on turvattava laittamalla alan ammatillinen
koulutus kuntoon.
- Itä-Suomessa voisi kouluttaa esimerkiksi puutekniikan insinöörejä,

Asmo Varis, Liperi
puunjalostusalan asiantuntija

joista on kova pula.
Keskustan piirin puheenjohtajanakin aiemmin toiminut mies luottaa
Hannu Hoskoseen.
- Hannu on itselleen ja äänestäjilleen rehellinen, ja hänellä on paras
tietämys ja osaaminen metsäasioissa,
Asmo Varis vakuuttaa.

Toimitusjohtaja Esa Halttunen:

Kiteellä on kirkastumassa monia asioita
Kiteeläisen Veekmas Oy:n toimitusjohtaja Esa Halttunen on täynnä
energiaa ja virtaa. Monia asioita on
vuosien puhumisen jälkeen nytkähtämässä eteenpäin. Harminkin aiheita
miehellä kuitenkin riittää. Esimerkiksi
vienti vetäisi, mutta alihankkijoita ja
ammattitaitoista työvoimaakaan ei
tahdo kotimaasta löytyä.
- Tulevaisuuden vain aika näyttää.
Nythän kaikki sanovat, että tiehöylät
ja niiden käytön osaavat kuljettajat
pitäisi saada tiestölle. Mutta virkakoneiston käännyttäminen on mutkikas
juttu, ja siihen kuluu aikaa ainakin
seuraava vaalikausi.
Halttusen mielestä muun muassa
tiehöylien kotimaan kauppa on vielä
keskustelun asteella. Ammattitaitoi-
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sia kuljettajiakaan ei juuri ole. Teiden
kunnostuksen urakointisysteemi pitäisi muuttaa.
- Tämä on sellainen laiva, joka ei
nopeasti käänny. Mutta hyvä uutinen on se, että asiat ovat vihdoinkin
lähteneet liikkeelle.
Kiteen veromallista Halttunen on
puhunut jo 20 vuotta, ja jopa ministeritasolla, mutta se on aina jäänyt ”tärkeämpien” asioiden jalkoihin. Asian
etenemisestä on nyt toiveita.
Maaliskuun 20. päivänä Kiteellä
järjestetään keskustelutilaisuus, johon
on tulossa runsaasti eduskuntavaaliehdokkaita.
- Jatkokäsittelyssä tarvitaan sitten
aikanaan useiden poliitikkojen ja jopa
puolueiden yhteistyötä.
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Yrittäjän mielestä Hannu Hoskosen
osuus on ollut merkittävä tiestön kunnossapidon puolestapuhujana.
- Hän sai ministerinkin liikkeelle
ja käymään paikan päällä. Ja se on
tärkeää. Eiväthän ihmiset Helsingissä
tiedä, millaisissa olosuhteissa täällä
joudutaan liikkumaan. Hoskonen on
mies paikallaan myös seuraavalle
kaudelle.

Esa
Halttunen,
Kitee
toimitusjohtaja

Maalla on mukavaa
- Viihdymme täällä metsän keskellä.
On avaraa ja rauhallista. Kahden ja
puolen hehtaarin tontille mahtuu kasvihuone, laatikkopuutarha, ulkosauna, kanala ja kanienkin asunto. Myös
isovanhemmat asuvat lähellä, joten
lapset saavat olla kotona, luettelevat
Lieksan Pitkävaarassa asuvat Marika
ja Tero Kiiskinen.
Kiiskisten perheessä riittää ääntä,
naurua ja vipinää. Ihan kuin jokainen
olisi rokotettu gramofonin neulalla.
Tero Kiiskinen on pankkityönsä ohella
muun muassa kaupunginvaltuuston
jäsen, hän toimii myös evankelislute-

rilaisen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja laulaa seurakunnan ”Nuotta” -kuorossa. Lisäksi on
lautakuntapaikkoja. Kiiskiset toimivat
myös aktiivisesti Lieksan Teatteriyhdistyksessä. Marika on sihteeri ja Tero
tietenkin rahastonhoitaja.
- Viimeisin näytelmä oli Paasilinnan ”Jäniksen vuosi”. Molemmilla oli
näytelmässä viisi – kuusi roolia.
Rentoutumiskeinotkin ovat maanläheisiä, esimerkiksi puutarhanhoito
ja polttopuiden teko omalta tontilta.
Lomalla voi lähteä vaikkapa Kouvolaan ”sukuloimaan”, ja siellähän lapsil-

le jännitystä tarjoaa myös Tykkimäen huvipuisto.
Hannu Hoskoseen Kiiskiset ovat tutustuneet muun muassa Lieksan Retki-aitalla ja erilaisissa tapahtumissa.
- Hannu on mies paikallaan. Hän
puolustaa maaseudun asuttuna pitämistä ja syrjäkylien ihmisiä. Palvelut
maaseudulla niin lapsille kuin vanhuksillekin pitäisi pystyä säilyttämään.

Marika Kiiskinen, lähihoitaja ja Tero Kiiskinen, asiakkuusneuvoja. Lapset Milja, Touko ja Miisa, Lieksa
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Titta Pehkonen ja Mikko Lihavainen, Maitotaipale Oy:

Byrokratiaa vähennettävä
ja tuottajan asemaa parannettava
- Maatalouden byrokratiaa pitäisi
vähentää. Esimerkiksi, samoja peltolänttejä mitataan joka vuosi. Ei niiden
koko mihinkään muutu, liperiläinen
Mikko Lihavainen sanoo.
- Näitä tarkastajia voisi ohjata valvomaan vaikkapa vanhustenhoitoa,
avovaimo Titta Pehkonen naurahtaa.
Pariskunta on hiljattain investoinut
yhteistyötilan kanssa suureen lypsykarjanavettaan. Oli joko lopetettava
lypsykarjatalous kokonaan tai sitten
laajennettava kunnolla. Nyt paikkoja
kahden robotin navetassa on 148 lehmälle.
- Maatalouden tukia pitäisi ohjata enemmän aktiiviviljelijöille. Tuottamattomalle pellolle ei tukia pitäisi

maksaa. Luopumistukijärjestelmä olisi
saatava takaisin, jotta nuoria saataisiin jatkamaan ruuan tuotantoa, yrittäjät miettivät.
Maitolitran perushinta tuottajalle
on 0,35 euroa litralta. Kaupan hyllylle kulkiessaan sen hinta kolminkertaistuu.
- Ei tunnu ollenkaan hyvältä, kun
kauppa houkuttelee asiakkaita peruselintarvikkeiden hintaa halpuuttamalla ja polkemalla alkutuottajan
asemaa “private label” tuotteilla.
Hannu Hoskonen pyydettiin muutama vuosi sitten lypsykarjatilan
kummiksi.
- Hannu on maaseudun asukkaiden puolella, yrittäjät uskovat.

Titta Pehkonen, ikä 33 ja Mikko
Lihavainen, ikä 35, Maitotaipale
Oy, Ahonkylä, Liperi
Tulevaisuudelta he toivovat, että
kotimaisen energian käyttöön satsataan enemmän ja esimerkiksi kivihiilen käyttöä vähennetään.
- Kyllä maaseudulla esimerkiksi
biokaasu autojen polttoaineena on
paljon järkevämpi vaihtoehto kuin
sähkö.

kunnallisneuvos ja talouspäällikkö Hilkka Hiltunen:

Jämäkkää asioiden hoitamista
– inhimillistä toimintaa
Päättyvällä vaalikaudella Suomen
taloutta on saatu kuntoon ja työttömyys on vähentynyt merkittävästi.
Olemme kuitenkin vielä isojen haasteiden edessä. Miten toimia, jotta
saamme turvattua kaikille hyvän
elämän edellytykset koko Suomeen
tasapuolisesti.
Mitenkäs jaksamme muutosten
keskellä? Mitä arvostamme ja mitkä
ovat arvomme, nämä sanelevat sen
mihin suuntaan haluamme asioita
kehittää.
Ihmisten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. Osaammeko nauttia pienistäkin arjen asioista? Jokainen meistä tarvitsee perustoimeentulon, jotta
selviää elämässä eteenpäin. Meidän
tulee toimissamme tähdätä siihen,
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että autamme toisiamme selviämään
arjen keskellä.
- Julkinen talous on saatava kestävälle pohjalle – tätä kautta turvataan kuntien/kaupunkien mahdollisuudet toimia asukkaiden
hyvinvoinnin edistäjänä
- Yritysten elinvoimaa on lisättävä
ja tätä kautta työllisyys paranee
- Liikenneyhteydet ja tiet on saatava
kuntoon, tästä hyödymme itse kukin ja myös yritysten toimintaedellytykset paranevat
- Koulutusmahdollisuudet
kaikille
nuorille on taattava – annetaan
mahdollisuus valita omapolku
- Ikääntyvien ihmisten - ja perheiden palveluiden järjestäminen on
oltava ensisijainen tehtävämme
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Hilkka
Hiltunen
kunnallisneuvos,
talouspäällikkö
– hyvinvointi auttaa jaksamaan ja
nauttimaan elämästä
Meillä jokaisella tulee olla oikeus ja
mahdollisuus elää ja asua siellä missä
haluamme. Koko alueemme ihmisten
toimeentulo tulee turvata. Meidän on
tehtävä töitä sen eteen, että jokaisella
on turvallinen ja elinvoimainen elinympäristö sekä hyvän elämän edellytykset olemassa.
Hannu Hoskonen on aikaansaapa
ja kokenut asioiden hoitaja sekä eteenpäin kehittäjä. Hannulla on ammattitaitoa, kykyä ja tahtoa sekä jämäkkyyttä ja rohkeutta hoitaa asioita.

Hannu Hoskonen
– rakkaudesta
Pohjois-Karjalaan
Kerro itsestäsi?
- Olen läntisen, vapaan maailman
itäisin kansanedustaja. Kotini on Ilomantsi, Pohjois-Karjala. Haluan, että
koko Suomi pidetään elinvoimaisena.
Kristillinen arvopohjamme ja perinteiset perhearvot ovat minulle tärkeitä.
Paras lapsuusmuistosi?
- Lapsuuden kesät olivat aina kauniita.

Mitkä ovat vahvuutesi?
- Ahkeruus ja vahva usko asioiden
järjestymiseen.
Mitkä ovat heikkoutesi?
- Joskus meinaa aikataulut venyä,
mutta parannuksen tekoa yritetään
koko ajan.
Mikä on mieliruokasi ja – juomasi?
- Karjalanpiirakat ja puolukkatuoremehu.

Mikä on pituutesi?
- 178 cm.
Oletko sinut painosi kanssa?
- Joka aamu partaa ajaessa on hyvä,
että peilistä katsoo kohtalaisen tyytyväinen mies.
Kuinka hoidat kuntoasi?
- Kävelen mahdollisuuksien mukaan,
kesällä pyöräilyä ja halkosavottaa.

Mihin aikaan menet nukkumaan
ja miten paljon nukut yössä?
- Tuossa klo 23 tienoilla, reilu seitsemän tuntia on hyvä.

Oletko uimari, mikä on
pisin uimasi matka?
- Uimataidolla ei kannata kehua, kesämökin laiturin mitan uituani olen
tyytyväinen.

Onko sinulla lemmikkieläimiä?
- Meidän Riitu-koira, kääpiösnautseri,
on kodin luotettava vahti. Isännän ja
emännän lenkkikaveri.

Näetkö unia, millaisia?
- Kyllä, joskus ihmetellen nukkuvan
miehen mielikuvitusta.

Mikä on tämän viikon
tärkein asia?
- Herätä terveenä päivän töihin.

Kuka on elämäsi esikuva,
nainen, mies?
- Isä ja äiti, vaimoni Soile.

Kuorsaatko nukkuessasi?
- En ole moista kuullut, mutta jos kuorsaan, niin väkevästi.

Minkälaiseksi kuvittelet Jumalan?
- Armollinen ja oikeudenmukainen
Isä.

Oletko kissa- vai koiraihmisiä?
- Kissa ja koira ovat ihmisen parhaita
ystäviä.
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Oletko lukenut koko Raamatun?
- Vain muutamia kohtia. Luotan kirkon sanomaan.

Milloin viimeksi itkit?
Anopin poislähtö joulun alla kostutti
silmät monta kertaa.

Mitä kouluja olet käynyt?
- Hattuvaaran kansakoulu, Ilomantsin yhteislyseo ja lukio sekä Nikkarilan metsäopisto, ja innokkaasti elämänkoulua koko ajan.

Missä käyt parturissa
/ kampaajalla?
- Vakiopaikat käytössä.

Kansanedustajan työssä
parasta ja huonointa?
- Parasta on kohtalaisen kiireinen työ koko ajan. Saa tehdä
työtä kotiseudun, isänmaan
ja suomalaisten parhaaksi.
Huonointa on jatkuva riittämättömyyden tunne.

Viimeksi lukemasi kirja?
- Arvo Tuominen: Karjala,
koko tarina. Hieno kirja ja
dokumenttielokuva Tarunhohtoinen Viena, Yle Areenassa kertoo samasta alueesta.
Paras lukemasi kirja?
- Väinö Linna, Täällä pohjantähden
alla.

Hissi vai portaat?
- Portaat, huomaamaton tapa kuntoiluun.
Sanovat huumorihenkilöksi
– oletko?
- Jotkut ovat niin sanoneet, varmaan
totta toinen puoli.

Onko teillä kotona työnjako
kotitöiden osalta?
- Ei ole sovittu. Molemmat tekevät
parhaansa.

Kerro mikä saa sinut nauramaan,
entä itketkö ilosta?
- Osuva tilannehuumori naurattaa,
harvemmin tulee ilosta itkettyä.

Mikä on epämiellyttävin
kotihomma?
- Varastojen ja kaappien järjestäminen kysyy luonnetta.

Kerro vitsi väliin?
- Karjalaismummo liukastui keväällä
mahalleen vesilammikkoon. Naapuri
harmitteli mummon huonoa tuuria.
Mummo kimposi pystyyn ja ilmoitti
vain menneensä sijansa verran elämässä eteenpäin.

Kuinka usein peset kotisi ikkunat?
- Taitaa jäädä vaimon hommiksi.
Luotan ammattitaitoon.
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Laulatko suihkussa – jos, mitä?
- Kotona rallattelen paljonkin, Olavi
Virran valssit ovat nyt listan kärjessä. Valssi menneiltä ajoilta taitaa olla
nyt suursuosikki. Naapurisovun takia
Helsingin yksiössä on parasta tyytyä
pelkkään hyräilyyn.
Luetko paljon? Millaista
kirjallisuutta?
- Hyvä kirja silloin tällöin on
paikallaan, se virkistää oikeasti.

Minkä ikäinen olet
fyysisesti? Entä henkisesti?
Luojan antamia vuosia on 61.
Henkisesti elän elämäni parhaita vuosia.

Elämäsi suurimmat onnenhetket?
- Lasten syntymä oli valtava tapahtuma, lastenlasten syntymä taisi olla
yhtä vaikuttavaa. Lastenlapsien aitous ja hyvyys tuo onnen.

kesätyö, ja metsien keskellä asuneena
homma vei mennessään.

Kotisi paras puoli?
- Koti on maailman paras paikka.
Mikä sinusta piti tulla isona?
- Taisi olla automiehen homma pikkupoikana se houkuttelevin.
Miksi ei tullut?
- Metsäalalta löytyi ensimmäinen
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Jos vapaa-aikaa jää,
miten sen vietät?
- Ulos on pakko päästä, aina on jotain
mielenkiintoista hommaa.
Millainen mies on Sauli Niinistö?
- Määrätietoinen, itsenäinen toimija,
osaa hommansa hyvin. Hyvä presidentti.
Oletko taikauskoinen?
- Hyvin vähän, paremminkin inhorealisti (ei pessimisti).
Mikä on onnenlukusi?
- Kaikki luvut ovat kelvollisia.
Stressaannutko helposti ja
miten hallitset stressiä?
- Stressi taitaa olla ongelma jokaisessa
työssä. Kun lähtee metsään kävelemään tai hiihtämään, niin silloin terapia toimii parhaiten.

Mitä mieltä olet kilpikonnista?
- Tyttärellä oli aikoinaan lemmikkinä pieni kilpikonna, Valtteri oli ihan
hyvä kaveri, asustelee nykyisin ilmeisesti Joensuussa. Valtterille vointeja.
Saat kehua urheilusaavutuksiasi.
- Ekaluokalla kävelin koulusta kotiin,
7 km, kun taksi ei jostain syystä tullut hakemaan. Kotona oli jotain mielenkiintoista hommaa. Isä ja äiti kehuivat suoritusta. Taksimies palkitsi
urhean suorituksen karkkipussilla. Se
tuntui melkein ykköspalkinnolta.
Paljonko liikut viikossa?
- Kävelen joka päivä muutamia kilometrejä, kirjanpito matkoista on tekemättä. Joka päivä on tavoite kävellä.
Kuinka monta kertaa
jaksat vetää leukaa?
- Riittävän määrän omiin tarpeisiin,
mutta vähemmän kuin 30 vuotta sitten.
Liikunnallinen haasteesi
tulevalle vuodelle?
- Joka päivä jotain liikuntaa. Kävelylenkki on hyvä.
Mitä urheilulajia mieluiten seuraat?
- Jalkapallo ja jääkiekko silloin tällöin, Kimi Räikkösen seuraaminen on
kestosuosikkini. Kaisa Mäkäräinen on
ollut ykkössuosikki.
Osaatko leipoa tai kokata?
- Joskus kokeilin pullanpaistoa. Var-

maan parhaat vuodet keittiössä ovat
vielä edessäpäin.
Mikä on bravuurisi keittiössä?
No tietysti kaurapuuro, se on erinomainen ruoka. Aito suomalainen
herkku marjojen kera.
Oletko perso makealle?
intohimoisin herkkusi?
- Kyllä, onneksi hallinnassa, hyvän
rusinapullan voittanutta ei ole.
Suosikki ravintolasi?
- Parppein Pirtti, Ilomantsi.
Milloin olit ensimmäistä
kertaa humalassa?
Joskus nuorena miehenä kauan sitten.
Oletko maistanut pontikkaa?
- Joskus maistoin, ja maku oli karmea,
liian vahvaa.

Kuinka monta sähköautoa
Suomessa on vuonna 2030?
- 100 000.
Kuinka monta ydinvoimalaa
Suomessa on vuonna 2040?
Vanhat, 4 (neljä) on ajettu alas ja uusia on toiminnassa 3 (kolme).
Onko oikein tuoda
ydinvoimasähköä Venäjältä?
- Eihän se hyvä juttu ole, mutta kun
oma tuotanto ei riitä, on pakko. Tavoite on 2020-luvulla korvata omalla
tuotannolla Venäjän tuonti.
Mielipiteesi Donald
Trumpista, Vladimir Putinista
ja Xi Jinpingistä?
- Ovat omien maittensa johtajia, joiden kanssa tehdään yhteistyötä parhaamme mukaan. Presidentti Niinistö johtaa meidän yhteistyötä heidän
kanssa.

Miten tulet toimeen
alkoholin kanssa?
- Lasi kuohuviiniä juhlassa on paikallaan.
Mitä haluaisit vielä osata?
- Pianon soiton oppiminen olisi upeaa.
Vaikein työsi politiikan saralla?
- Kansanedustajan työ.
Uskotko ilmastonmuutokseen?
- kyllä, maltillisesti. Seuraan tiiviisti
tiedettä.
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Kuka on arvostetuin
presidenttimme – perustele?
- Urho Kaleva Kekkonen, presidentti,
joka huomioi koko Suomen ja johdatti
Suomen hyväksi maaksi elää rauhan
ajassa.
Onko Suomessa liikaa kuntia
– mikä olisi sopiva määrä?
- Kuntia on oikea määrä, kuntalaiset
itse osaavat asian päättää.
Mikä on oikea mitoitus
vanhusten hoidossa, miksi?
- Hoitajamitoitus nostetaan 0,7 ja hoiva pidetään kaikissa tilanteissa kunnossa. Jokaisen ihmisen vanhuus pitää
olla turvallinen.
Kuinka monta uutta
hävittäjää Suomi tilaa?
- Puolustusvoimien asiantuntijat osaavat tehdä oikean esityksen. Tuen ylipäällikön johtamaa linjaa.
Mikä on suosikkisi
uudeksi hävittäjäksi?
- Sellainen kone, jolla Suomen ilmatila
pidetään hyvin valvottuna ja koskemattomana.
Kannatatko ns. vapaata
kasvatusta?
- En
Osaatko sanoa ei?
- Kyllä

Missä ja miten vietit/vietät lomasi?
- Kesämökillä ja erilaisissa kesätapahtumissa käyden. Koti on hyvä paikka.
Millainen olisi sinun paratiisisi?
Kaunis kesäilta, aurinko laskee ja saunan jälkeen katselen saunan kuistilta
järvellä uivaa kuikkaperhettä ja hiljenevää kesän kauneutta.
Mikä on sinun aforismisi?
- Ahkeruus kovan onnenkin voittaa.
Muistatko 10 käskyä?
- Kyllä.
Pitäisikö muoviset
vesipullot kieltää?
- Vesipullojen materiaali on kehitettävä luontoystävälliseksi.
Sähkösauna vai savusauna?
- Molemmat tarvitaan, savusauna on
paras sauna. Savusaunassa keho ja
henki puhdistuu.
Mikä on keskeisin tavoitteesi
kansanedustajana?
- Pitää koko Suomi kunnossa ja uutta
elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työtä rajaseudun ja koko vaalipiirin ihmisille.
Turvata hyvät peruspalvelut PohjoisKarjalan ihmisille.
Mihin suuntaan EU:ta
tulisi kehittää?
- EU:n pitää olla iso isoissa asioissa,
jäsenmaille pitää palauttaa suuri osa

pienempiä asioita. Byrokratialla ei Eurooppaa parannu. Rauhan ja yhteistyön asian ajaminen.
Mitä kieliä puhut?
- Englannilla pärjään, ruotsia auttavasti, saksan alkeet.
Mielipiteesi Muumeista, kuka
on suosikkisi muumeissa?
- Tärkeä asia lapsille, isoisälle. Muumimamma ja Nuuskamuikkunen.
Oletko optimisti, jos,
miten se näkyy?
- Optimisti olen. Joka ainoan sateen
aikana uskon kunnon poutaan joka
hetki.
Tunnetko usein häpeää?
- En
Uskotko ufoihin, ellet, perustelu?
- Kaikenlaisia liikkujia on tuolla maailman kaikkeudessa, on siellä tilaa
seilailla.
Pidätkö päiväkirjaa; mistä asioista?
- En aukottomasti, tärkeistä asioista
muistiinpanoja.
Mitä tupakoinnille pitäisi tehdä?
- Nykylinja on hyvä, valistusta lisää
ja perusteltuja rajoituksia.
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Käytkö kirkossa?
- Kyllä, kirkko on suuren rauhan ja
turvallisuuden paikka.
Mieluisin virsi?
- Suvivirsi.
Rukoiletko? Missä tilanteissa?
- Kyllä, aamuin illoin. Suuri yhteys
rauhoittaa.
Liikuskeletko kotioloissa
verkkareissa vai puku päällä?
- Verkkarit tai farkut, kotona otetaan
rennosti.
Mitä muuttaisit itsessäsi?
- Hieman lisää hyvää harkintaa tarvitaan aina, näköjään ikä ja kokemus
auttavat asiassa.
Mikä on ollut vaativin
tehtäväsi työelämässä?
- Kyllä se kansanedustajan tehtävä on
ollut kaikkein vaativin, ehdottomasti.
Mikä on kengännumerosi?
- 43.
Onko Suomessa liikaa puolueita?
- Suomalaiset tietävät oikean määrän.
Pelkäätkö kuolemaa?
- En liikaa. Rajallista on tämä aikamme. Luojaansa ei ole mitään syytä pelätä. Hän pitää huolen.

Oletko käynyt Amerikassa
tai Moskovassa ja jos
olet, niin milloin?
- Amerikassa olen muutaman kerran käynyt, Moskova on näkemättä.
Paljonko ajat autoa (ja
millaista) vuodessa?
- Matkaa kertyy lähes 40000
km vuoteen, vanha palvelija Kia
pelaa edelleen moitteetta.
Oletko viherpeukalo;
onko siitä näyttöä?
- Näytöt viherpeukalosta ovat vaatimattomia. Ruohon leikkaaminen talon tontilla sujuu komeasti.
Millaista musiikkia
kuuntelet ja mikä merkitys
musiikilla on sinulle?
- Radio Suomen kautta autossa soi
aina, musiikki on suuri asia. Hyvä
musiikki piristää ja myös rentouttaa.
Olavi Virta oli mestari.
Paras elokuva?
- Täällä pohjantähden alla ja Kummisetä.
Kuinka monta hyvää
ystävää sinulla on?
- Muutamia onneksi, ystävät ovat
korvaamattomia

Äänestä
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Runebergin torttu vai laskiaispulla?
- Runebergin torttu.
Kuinka asut?
- Omakotitalossa, Ilomantsissa.
Miksi ministeriksi
mieluiten haluaisit?
- Liikenneministeri, väylät ovat tärkeitä.
Paras elämänohjeesi?
- Vaikka vastuksia tulee, huomenna
paistaa jo aurinko
Mitä vielä haluat sanoa
äänestäjille?
- Suomi on maailman paras maa, yhdessä mennään eteenpäin. Rauha on
tärkein. Pidetään kaikista huoli.
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Herkkä jäärä
Hannu Hoskonen on perinteisiä arvoja, maaseutua ja suomalaisuutta puolustava
keskustalainen, joka rakastaa ruumiillista työtä ja liikuttuu puhuessaan
lastenlapsistaan. – Toivon, että saan nähdä heidän kasvavan aikuisiksi.

Tammikuisena maanantaina itärajal- teellä on tarkoitus aloittaa myös alan
la tehdään pakkasennätyksiä. Eloho- koulutusta.
pea putoaa parhaimmillaan reilusti
– Ilmastonmuutoksen vuoksi keliyli 30 miinusasteen.
rikkoajat ovat pitkiä ja tiet kovilla.
Kansanedustaja Hannu Hoskonen Metsäteollisuuden puuhuollon pitää
(kesk.) on aloittanut päivän varhain, toimia ympäri vuoden.
tehnyt keikan Joensuuhun, osallistuElinkeinoelämän kannalta alueella
nut kaivannaistyöryhmään ja anta- on muitakin ilonaiheita. Ilomantsiin
nut haastattelun maakuntalehti Kar- rakennettava Vapon teknistä hiiltä
jalaiselle. Sieltä
tuottava tehdas
hän
porhaltaa
lupaa työtä noin
pikkuisen myösadalle. Se ei ole
– Oppositio tarjoilee
hässä haastattepikkujuttu maaluun Ilomantsin
kunnassa, jonka
käsittämättömiä
Nesteelle. Illaksi
työllisyysluvut
faktoja talouden tilasta.
pitää vielä ehtiä
ovat
huomatHeidän lääkkeillään
kunnanvaltuustavasti
maan
Suomi
on
nopeasti
ton kokoukseen
keskivertoa murja sieltä iltakoheellisemmat.
valuuttarahaston
neella Helsinkiin.
Vaalien läheshuomassa, Hannu
Perillä munkin
tyessä tunnelma
Hoskonen puhahtaa.
keljassaan, joksi
Pohjois-Karjalashän kaupunkisa on Hoskosen
boksiaan nimitmukaan odottatää, hän on juuri ennen puoltayötä.
va, vähän ristiriitainenkin.
– Ei tässä ole kiireen tuntua. Aika
Toisaalta työllisyyden kasvu ja takuluu mukavasti, hän myhäilee.
louden uusi suunta avaavat valoisia
Hoskonen on tyytyväinen ja sel- näkymiä. Toisaalta taas voimakas
västi innoissaan. Hän on juuri saanut keskittyminen etelän kasvukeskuksiin
varmistuksen, että 30 vuotta poissa- ja maaseudun kurja tilanne aiheuttaolollaan loistaneet tiehöylät ovat pa- vat huolta.
laamassa takaisin tien päälle. Niiden
– Maaseudulla on paljon toivonvalmistaja on itäsuomalainen, ja Ki- kipinöitä: metsät, puhdas maaperä,
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ilma ja vedet. Jos niitä vain osattaisiin
hyödyntää viisaasti.
Oma ruuantuotanto on Hoskosen
mukaan kansakunnan elinehto.
– Sellainen maa ei ole itsenäinen,
joka ei voi tuottaa omia eväitään.
Maatalouden kannattavuus on saatava paremmalle tolalle pian, Hoskonen korostaa.
Hän kehuu maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) työtä muun
muassa selvempien alkuperämerkintöjen eteen. Samaan hengenvetoon
Hoskonen pahoittelee suomalaisten
omaa asennetta. Turhan helposti ostetaan sokeasti halpaa ulkomaista,
vaikka ei edes tiedetä, mitä se pitää
sisällään.
Suurimpana murheena Hoskosen
sydämellä on silti maaseudun autioituminen.
– Se on kansallinen tragedia. Hukkaamme ison osan maan pinta-alasta. Valtion pitäisi tarttua tähän ongelmaan kaksin käsin.
Varsinkin tässä historiallisessa tilanteessa, jossa on saatu luotua työpaikkoja kaikkialle Suomeen.
– Meillä alkaa olla pula osaajista
ja tekijöistä.
Hoskonen huomauttaa, että monissa maaseutukunnissa palvelut pelaavat hyvin ja asuminen on edullista.

Teksti: Meri Alaranta-Saukko
Kuva: Maria Seppälä

– Riitu on kaikkien koirien kruunaamaton kuningatar, uskollinen vahti ja ennakkoluulottomin ystävä, mitä ihmisellä voi olla, hän ylistää.
Hoskonen nimittää leppoisaa seurakoiraa hellästi taistelukoirakseen. Nuorempana
se juoksi kotiin palaavaa isäntää vastaan, nyt enää nostaa arvokkaasti päätään
pieluksilta.
Koti ja perhe ovat Hoskoselle tärkeitä. Tuon tuosta puheisiin nousevat lapsenlapset,
jotka ovat selvästi sulattaneet ukin sydämen.
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– Suurissa kaupungeissa jopa työs- eletty ekologisesti.
säkäyvät ihmiset ovat toimeentulo– Sitten betonitaloissa elävät ja
luukulla. Se on ihan uskomatonta.
kivihiilellä lämmittävät tulevat tänHoskonen ei pelkää käyttää voima- ne hirmuilemaan, ettei maalla osata
kasta kieltä tärkeiksi kokemiensa asi- elää.
oiden yhteydessä. Monella on hänestä
Maa ei nouse, jos luonnonvaroja ei
ehkä mielikuva perinteisenä kepulai- saada käyttöön, hän jyrähtää.
sena jääränä, joka pysyy kannassaan
Hoskosen mukaan suurin osa kaneikä heilu joka tuulen mukana. Juuri salaisista haluaa, että maaseutu säisellainen Hoskonen haluaakin olla.
lyy hoidettuna. Turistitkaan eivät tule
Esimerkiksi perinteisten perhearvo- katsomaan rapautuvia kyliä ja tyhjiä
jen esillä pitäminen on aiheuttanut taloja.
välillä väheksyviä katseita ja naures– Keskustan ydinviesti on erittäin
kelua, mutta se ei
aj a n kohta i nen
häntä hätkäytä.
edelleen.
Sitä
– Näissä asiminä
haluan
– Epäoikeuden
oissa
uskallan
puolustaa.
Siinä
mukaisuus saa vereni
olla vanha kalkse nahka paksukiehumaan. Haluan
kis. Perhe on yhnee.
olla heikomman
teiskunnan peKääpiösnautrussolu, ja lapsen
seri
Riitu pyörii
puolella, Hannu
paras paikka on
isäntänsä
ymHoskonen sanoo.
isän ja äidin luopärillä, pyytää
na. Maailman
syötävää. Hoskosivu on nähty,
nen nousee kuuliettä jos ihmisellä ei ole perusasiat aisesti täyttämään ruokakuppia.
kunnossa, tulee vain juurettomuutta,
Kansanedustajan silmät kostuvat
Hoskonen lämpenee.
moneen otteeseen, kun hän puhuu
Sitten taas on niitä asioita, joissa lasten ja perheiden asemasta tai siitä,
edistyksen lipun kuuluu liehua.
miten tärkeää ihmistainten on saada
Myös Eurooppa-politiikkaan pitäisi hyvät eväät elämälleen.
saada uudenlaista asentoa. Hoskosen
– Olen vierestä nähnyt, miten tiumielestä meillä on paha tapa olla koilla monet ovat. Jos Suomi haluaa
aina rähmällään johonkin suuntaan.
heimolleen jatkoa, perheisiin on pa– Suomalaisten pitää ajaa itsek- nostettava enemmän.
käämmin omaa etuaan ja olla aidosti
Hoskosen mielestä yhteiskunta on
suomalaisia. Kukaan muu ei sitä tee.
tätä nykyä vahvojen ja rikkaiden
Pakkasen pauke ei hellitä, joten temmellyskenttä.
Hoskonen päättää pistää tulet leivin– Pieni ihminen jauhautuu siinä
uuniin. Kuivat koivuhalot roihahta- jalkoihin.
vat liekkiin kertayrityksellä.
Tärkeää Hoskoselle on myös kodin
Ja taas hän pääsee lempiaiheeseen- perintönä tullut ortodoksinen usko.
sa maaseudun luonnonvaroihin. Puhe Olohuoneen nurkkauksen ikonialttakipinöi kilpaa liekkien kanssa.
rilta katselee Jumalan äiti. Hoskonen
Kansanedustajasta on käsittämä- sytyttää sen eteen kynttilän.
töntä, että maaseutu koetaan kuluSuku on tunnustanut ortodoksiseränä.
ta uskoa jo 1600-luvulta lähtien. Ilo– Onhan se kumma, että joillekin mantsin historiakirjoista ensimmäiset
metsänhoito on liki rikollista toimin- merkinnät ortodoksikirkosta löytyvät
taa ja pellot pitäisi jättää omaan 1400-luvun lopulta. Perinteet ovat pitoloonsa, Hoskonen manaa.
kät.
Hänen mielestään maalla on aina
– Meillä on täällä kaunis pyhäk-
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kö ja paljon toimintaa. Ekumeeninen
yhteistyö evankelisluterilaisen kirkon
kanssa pelaa myös, kirkolliskokouksessakin vaikuttanut Hoskonen kertoo.
Hän kuvaa kirkkoaan suojaksi kylmässä maailmassa.
– Uskon, että hyvä voittaa lopulta
pahan. Kirkko tuo viestin siitä, ettei
ole syytä pelkoon.
Hoskonen tuli politiikkaan 1980-luvun lopussa tavallista reittiä kunnanvaltuuston kautta. Metsätalousinsinöörin työssään hän näki, miten
maaseutua syödään ja ihmisten on
pakko muuttaa pois.
– Susien ja lintujen annetaan pesiä
rauhassa omassa elinpiirissään. Ihmispolo sen sijaan ajetaan maalta kaupunkiin, eikä yhtään ajatella, mitä
siitä seuraa, Hoskonen päivittelee.
Vuosikymmeniä sitten syntynyt
hinku ajaa kotiseudun asiaa on Hoskosella edelleen. Välillä on tosin ollut
mustia päiviä ja ”tullut turpaan niin,
että tukka lähtee”.
– Palaute on kuitenkin voittopuolisesti hyvää, eikä juttuseurasta oo ikinä kapelo, Hoskonen hymyilee.
– Tosissani lähden vaaleihin. Koen,
että on paljon tehtävää, Hoskonen hymyilee.
Pakkanen paukkuu nurkissa, mutta
Hoskonen muistelee kesää. Miten hän
loikoilee viikon vaatimattoman kesämökkinsä hiekkarannalla, lämmittää
saunaa, katselee, miten kuikkapari
uittaa poikasiaan. Sitten hän ryhtyy
oikeisiin töihin; hakkaamaan halkoja
ja tekemään savottaa.
– Sellainen askartelu on parasta
lepoa.
Sitä ennen ovat kuitenkin vaalit
hoidettavana.
– Puoluejohdon on profiloiduttava
vahvasti, ja meidän kaikkien on jalkauduttava ihmisten pariin puolustamaan intohimoisesti keskustan saavutuksia.

HANNUN RISTIKKO

Ristikon ratkaisu julkaistaan 14.4.2019 osoitteessa hannuhoskonen.fi
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